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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
NA  WARSZTAT SZKOLENIOWO-SUPERWIZYJNY pt. „MODELE POSTĘPOWANIA 

DIAGNOSTYCZNEGO W PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ” 
 
 

1. Imię i nazwisko:  ……………. 
 

2. Data urodzenia: …………………… 
 

3. Dane do kontaktu e-mail: …………………  nr telefonu: …………………………. 
 

4. Ukończona uczelnia (nazwa, kierunek, rok ukończenia): ……………………………… 
 

5. Uzyskany tytuł zawodowy: ………..    nr dyplomu psychologa: ………… 
 

6. Miejsce pracy i adres: ……………… 
 

7. Staż pracy: ……………… 
 

8. Doświadczenie zawodowe w obszarze diagnozy psychologicznej: 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 

9. Przynależność do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
1
: 

o Tak, oddział terenowy w .... 
o Nie 

10. Chcę poddać superwizji własny przypadek diagnostyczny podczas warsztatów
2
: 

o Tak 
o Nie 

11. Chcę uzyskać zaświadczenie o udziale w warsztatach: 
o Tak 
o Nie 

 
OŚWIADCZENIE: 

Zapoznałam/łem się z Regulamin udziału w warsztatach szkoleniowo-superwizyjnych pt. „Modele postępowania diagnostycznego w 
praktyce psychologicznej” i w pełni go akceptuję oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Oświadczam, że dobrowolnie podałam/-em dane osobowe niezbędne do udziału w szkoleniu i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez 
w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myślenicach/Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego3 zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
Zostałam/-em poinformowana/-y, iż Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Pardyaka 2 32-400 
Myślenice/Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z siedzibą przy ul. Łojasiewicza 4, 30 – 348 Kraków4 oraz, że mam prawo 
dostępu w każdym momencie do treści podanych przeze mnie danych, ich poprawiania, a także wycofania zgody na ich przetwarzanie. 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych). 
 

 
 
…………………………………………………………..     …………………………………………………………… 
Miejsce i data        Podpis 

                                                           
1 Podkreślić właściwe. 
2 Deklaracja nie jest zobowiązująca, stanowi jedynie orientacyjną informację dla prowadzących, co do oczekiwań Uczestnika. 
3 Podkreślić właściwe. 
4 jw. 


